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KULTURA IBEROAMERYKAŃSKA W ŚWIECIE 
 

■ 30 kwietnia br. zmarł w swoim domu w miej-
scowości Santos Lugares (niedaleko Buenos 
Aires) Ernesto Sábato – najwybitniejszy, obok 
Borgesa, pisarz argentyński XX wieku. 24 czerw-
ca br. ukończyłby sto lat. Zmarł na skutek powi-
kłań po zapaleniu płuc. 

Urodził się w 1911 roku w zamożnej ro-
dzinie mieszczańskiej o włoskich korzeniach. 
Z wykształcenia był fizykiem. W rządzonej przez 
prawicową dyktaturę Argentynie lat 30. zaanga-
żował się w komunizm, przy czym argentyńska 
Partia Komunistyczna zamierzała wysłać go na 
szkolenie ideologiczne do Moskwy. Kiedy Sábato 
dowiedział się o stalinowskich procesach, stracił 
wiarę w rewolucję i odwołał planowany wyjazd 
do ZSRR. W 1938 roku uzyskał stypendium na-
ukowe i pracował w Paryżu jako fizyk jądrowy w 
laboratorium Ireny Curie, córki Marii Curie Skło-
dowskiej. W 1939 roku znalazł się w USA jako 
stypendysta sławnego Massachusetts Institute of 
Technology. Tam poznał „kapitalizm maszynowy 
w jego najpełniejszej i odrażającej perfekcji”, jak 
sam potem stwierdził. Kiedy pojawiła się fizyka 
nuklearna, zrezygnował z dalszego zajmowania 
się nauką, bo uważał, że ludzkość wynalazła dla 
siebie narzędzie śmierci. Rozczarowany rewolu-
cyjną polityką i nauką został samotnikiem. Zaczął 
pisać dosyć późno. Opublikował tom esejów „Uno 
y el universo” (1945), w których deklarował swoją 
niepodległość jako pisarz. Kiedy w 1946 roku 
władzę w Argentynie przejął Juan Perón, pozba-
wiono Sábato profesury na uniwersytecie w Bue-
nos Aires. Poświęcił się odtąd pisarstwu, przy 
czym literatura stała się dla niego obszarem dają-
cym pewne poczucie swobody, wolności i możli-
wości opisania siebie. 

Dorobek powieściowy Sábato jest szczu-
pły. Zostawił trzy książki literackie: „Tunel” 
(1948), „O bohaterach i grobach” (1961) i „Abad-
dón, Anioł Zagłady” (1974). Poza tym opubliko-
wał wiele esejów filozoficznych i uprawiał publi-
cystykę. „Tunel” to krótka, inspirowana francu-
skim egzystencjalizmem powieść opisująca psy-
chologię mordercy. Otworzyła autorowi drogę do 
sławy międzynarodowej, wysoko cenili ją m. in. 
Tomasz Mann i Albert Camus. Można zaryzyko-
wać twierdzenie, że dała początek zainteresowaniu 
literaturą iberoamerykańską także w Polsce. Naj-

słynniejsza powieść Sábato „O bohaterach i gro-
bach” jest poświęcona historii Argentyny. Główną 
postacią jest legendarny generał Juan Lavalle za-
służony w walkach o niepodległość Argentyny, 
przeciwnik krwawego dyktatora Rosasa. Lavalle 
został podstępnie zamordowany, a niedobitki jego 
legionu wywiozły jego zwłoki i pochowały w Bo-
liwii, chcąc ocalić je przed sprofanowaniem przez 
stronników Rosasa. Makabryczny obraz zdziesiąt-
kowanego legionu wiozącego w letnim upale roz-
kładające się ciało generała stanowi anty-mit zało-
życielski Argentyny, której państwowość kształ-
towała się w bratobójczych walkach i pod wpły-
wem arbitralnych decyzji dyktatorskiej władzy. 
Powieść „Abaddón” zawiera elementy dziennika 
i autobiografii Sábato. Opisuje przeżycia pisarza, 
który przyznaje, że jest wiecznym outsiderem: 
z jednej strony przeciwstawia się wojskowym 
dyktaturom, które zdominowały powojenną histo-
rię Argentyny, z drugiej zaś jest niechętnie wi-
dziany przez pozostającą pod wpływami marksi-
zmu młodzież. Mimo to w swej powieści oddaje 
hołd młodym rewolucjonistom mordowanym 
przez tajną policję polityczną, a nawet samemu 
Che Guevarze. 

Najważniejszą rolą, jaką odegrał Ernesto 
Sábato, było przewodniczenie Narodowej Komisji 
do spraw Osób Zaginionych. Objął tę funkcję 
w 1983 roku na prośbę ówczesnego prezydenta 
Argentyny Raúla Alfonsina. Komisja opracowała 
raport o zbrodniach popełnionych przez juntę woj-
skową w latach 1976-1982. Postać Ernesto Sábato 
jest dla Argentyńczyków najwyższym autorytetem 
moralnym, uważa się go za głos sumienia Argen-
tyny. 

W 1984 roku pisarz otrzymał w Hiszpanii 
Nagrodę Cervantesa za całokształt twórczości. 
W 1987 roku władze Francji przyznały mu Legię 
Honorową. 
 
■ 7 czerwca zmarł w Paryżu w wieku 87 lat Jorge 
Semprun – świadek wielkich burz XX wieku, pi-
sarz i polityk, komunista i demokrata, więzień hi-
tlerowski. Od wybuchu wojny domowej w Hisz-
panii w 1936 roku mieszkał na wygnaniu. Po 
przegranej przez republikanów wojnie osiadł 
w Paryżu. Podczas drugiej wojny światowej przy-
stąpił do francuskiego Ruchu Oporu. W 1942 r. 
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został aresztowany przez gestapo i poddany tortu-
rom, potem trafił do obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie, skąd wyzwolili go Amerykanie 
w 1945 r. Był ważnym działaczem Komunistycz-
nej Partii Hiszpanii na emigracji, ale został z partii 
wykluczony za rewizjonizm w 1965 r.. Swoją ko-
munistyczną karierę opisał w „Autobiografii Fede-
rico Sancheza” (jego partyjny pseudonim), w któ-
rej przedstawił swoje zerwanie z partią zmieniają-
cą się w dogmatyczną sektę, żyjącą ideologiczny-
mi złudzeniami. Zawsze mówił o sobie „czerwony 
Hiszpan”. Jednak w Europie uważany był za Fran-
cuza, za francuskiego pisarza. Po francusku pisał 
scenariusze filmowe dla Costy–Gavrasa, Alaina 
Resnais, Josepha Leseya. Tylko jego polityczne 
wspomnienia powstawały po hiszpańsku. Często 
wracał do wspomnień obozowych. Wydał „Wielką 
podróż”(1963), „Odpowiedni trup” i „Dzieła ży-
cia” (1994). Dyktaturę Franco przeżył już nie jako 
komunista. W rządzie Felipe Gonzaleza był mini-
strem kultury (1988-1991). Potem spisał wspo-
mnienia z tego okresu w tomie „Federico Sánchez 
się żegna”, w którym krytykował dygnitarzy rzą-
dzącej lewicy. Często wypowiadał się w sprawach 
publicznych. Był lewicowcem pokłóconym nie 
tylko z prawicowymi dyktaturami, ale i z komuni-
styczną utopią. Opowiadał się za rynkiem i demo-
kracją. Żywo interesował się losem Europy. 
 
■ 59-letni architekt portugalski Eduardo de Mo-
ura został w 2011 roku laureatem najważniejszej 
nagrody, uważanej za architektonicznego Nobla – 
międzynarodowego Pritzkera. Swoje najbardziej 
znane projekty zrealizował w Portugalii, co doce-
nili jurorzy nagrody podkreślając wartość, jaką 
jest jego autorska interpretacja historii kraju, lo-
kalnych tradycji i krajobrazu. Zaprojektowany 
przez Mourę stadion w Bradze na „Euro 2004” 
wyrasta dosłownie ze wzgórza. Potężne betonowe 
żebra, które stanowią konstrukcję areny, tworzą 
monumentalną całość z otaczającym krajobrazem. 
W rodzinnym Porto zbudował Burgo Tower 
(2007) – kompleks dwóch biurowców, wertykal-
nego i horyzontalnego, które wchodzą w relacje ze 
sobą i ze zindustrializowaną miejską okolicą. Mi-
mo że rozwój zawodowy tego architekta przypadł 
na lata dominacji postmodernizmu, to Moura nie 
uległ modzie na wizjonerskie, szalone konstrukcje. 
Na pierwszym miejscu stawia szczerość materiału 

i czytelność kompozycji. Jurorzy nagrody podkre-
ślili, że styl Portugalczyka jest poza modami. 

Celem przyznawanego od 1979 roku 
„Pritzkera” jest docenienie projektantów architek-
tury, którzy swój talent i pomysły potrafią wyko-
rzystać z pożytkiem dla przyszłych użytkowników 
swoich dzieł. Jurorzy nagrody stwierdzili, że Sou-
to de Moura „umie połączyć skromność i siłę, 
a jego budynki doskonale funkcjonują w prze-
strzeni publicznej, zapewniając zarazem użytkow-
nikom poczucie intymności”. Nagrodę Pritzkera 
wręczył Portugalczykowi w Waszyngtonie prezy-
dent Barack Obama 2 czerwca 2011 roku. 
 
■ W Quadriennale Scenografii i Przestrzeni 
Teatru, które odbyło się w czerwcu br. w Pradze, 
wzięli udział artyści z 60 krajów. Ta międzynaro-
dowa wystawa jest największą tego typu imprezą 
na świecie. W 2011 roku zmieniła swoja formułę 
znosząc podział „scenografia/widownia” i położy-
ła nacisk na sztukę współczesną i alternatywne, 
nie polegające tylko na prezentacji scenografii 
wystawy w pawilonach narodowych. Zwracano 
uwagę na uczestnictwo Kolumbii, które tak opisu-
je recenzentka „Gazety Wyborczej” Dorota Jarec-
ka: „Na sąsiadującym z pawilonem polskim ka-
wałku podłogi stoi kilkumetrowa ukośna ściana. 
Z niej zwieszają się, jak z olbrzymiego wieszaka, 
damskie suknie. Pośród nich jest monitor z filmem 
pokazującym grupę osób w kobiecych maskach, 
biegających po jakimś na poły wymarłym mia-
steczku i strzelających z bicza. To rytuał powta-
rzany od 200 lat w mieście Guapi w Kolumbii, jak 
tłumaczą członkowie „Mapa Teatro” z Bogoty. 
Przyjechali w imieniu Kolumbii, ale nie za rządo-
we, tylko za własne pieniądze. Rytuał polega na 
tym, że raz do roku czarnoskórzy mężczyźni 
wkładają damskie suknie i tną batami każdego, kto 
pojawi się w pobliżu. To jakby ponowne, terapeu-
tyczne odegranie upokorzenia niewolników. Poza 
filmem odbywa się spektakl. Aktor Julian Díaz 
wdrapuje się na ukośną ścianę w różowej sukni 
i w kobiecej masce. Co kilka minut uderza biczem 
w deski. Huk niesie się po całym terenie, na któ-
rym odbywa się Quadriennale. Kolumbijski „per-
formance” jest doskonałym przykładem opowia-
dania o teatrze nie poprzez wystawę, ale przez 
wydarzenie (...)”. 
 

Dział opracowała Danuta Rycerz 


